Kultur

PU visar bio i RunAn:
17/1 Serenity
19/1 Wallace & Gromit – Varulvskaninens förbannelse
24/1 Kalle och chokladfabriken
26/1 Det levande slottet

Kalas

19/1 Pubrunda
4/2 H6 arrar 90-tals gasque.
mönstrad flisjacka, snedtofs
och eurodisco.t

”Visste du att...”
...nyårslöften kanske är de
sämsta löftena.
...nyårslöften ej kan sluta bra
såvida man inte är eremit.
...hälften av all konsumtion i
USA är en direkt följd av nyårslöften.

Arbetsmarknadsenheten informerar!
En lågkonjunktur varar i 5 år hörde jag någon gång i början
av detta sekel. Det var en av orsakerna till att jag åter började
studera. Man har under hösten kunna läsa att storföretagen gör
miljardvinster och se att behovet av ingenjörer återigen börjar
aktualiseras i media. Visst blåser vindarna åt rätt håll, och som
vanligt är det konsultföretagen som går i bräschen. Nya kontor
startas och istället för att annonsera om enskilda jobb och till
dessa hitta massvis av kvalificerade ingenjörer så annonseras det
om tiotals kvalificerade jobb i klump och självklart så är alla
chalmerister, som söker dessa jobb och som förberett sig på sitt
kommande arbetsliv under sin tid på Chalmers, kvalificerade. Vi
i Arbetsmarknadsenheten jobbar för att få så många företag som
möjligt att inse att det är värt att satsa på sin kontakt med studenterna. Den kontakt de skapar idag kommer vi bära med oss in i
arbetslivet imorgon.
Chalmers Event kan blicka tillbaka över en händelserik höst med
flera lyckade arrangemang, nya kontakter har skapats och en
och annan har i samband med detta fått sig en mingeltallrik serverad. Ett par exempel är branchkvällen med Skogsindustrin, Tieto
Enators roadshow och doktorandernas exklusiva presentation och
mingelafton med Volvo Personvagnar. Vårens evenemang håller
på att spikas och vi ser med spänning fram mot dessa som är en
grogrund för de kontakter som kan ge er ett framtida arbete.
Vice Arbetsmarknadsordförande har tillsammans med sin kommitté på 18 personer jobbat stenhårt under hösten med att få in så
många anmälningar till Chalmers Arbetsmarknadsdagar, CHARM
, som möjligt. I skrivandets stund har vi 132 anmälda utställare,
vilket är otroligt roligt. Lite extra kul är att vi i år har möjlighet
att introducera några nya företag för er studenter. Glöm inte att
kolla upp dem lite extra! Vi har jobbat mycket med att få hit just
de utställarna ni vill möta, men det har inte alltid varit lätt. Saknar
ni något välkänt företag kan ni ändå vara säkra på om att vi gjort
vad vi kunnat för att få dem hit i februari. Alla utställarna hittar
ni på www.charm.chalmers.se och glöm inte besöka den sidan för
att få mer information om aktiviteter och jippon. Den 2:e februari nästa år har vi vårt katalogsläpp och då hoppas vi givetvis
att ni kommer! Själva CHARM går av stapeln den 14-15/2
och du som arkitekt-och civilingenjörsstuderande vet väl om att
du ska vara helt lektionsfri onsdagen den 15:e februari? Läs
vilka rättigheter just du har på: http://www.student.chalmers.se/
sp/academic_year_list
Nu ska vi ta nya tag efter ett välförtjänt jullov och vi lovar att
göra ännu ett oförglömligt CHARM för er studenter!
Välkomna tillbaka till en vårtermin full av möjligheter önskar
edera trotjänare Erik och Johanna i Arbetsmarknadsenheten.

1
Organ för Chalmers Studentkår • Nummer 1 2006 • Vecka 3-4 • Årgång 11
Upplaga: 2000 ex. • Tryckeri: TeknologTryck Göteborg 2006 • Chefredaktör och ansvarig utgivare: Christofer Boman • Annonser: Henrik Sangö •
Redaktion: Henrik Andersson, Johan Lundahl, Kristoffer Wilhelmsson, Andreas Klinton, Christer Gunnarsson, Marcus Oscarsson
Adress: Sven Hultins gata 4, 412 58 Göteborg • e-post: modulen@chs.chalmers.se • Tel: 031-20 65 23

NYÅRSLÖFTEN
Tro det eller ej, men ibland kan beslutsamhet och strävan hålla människor
tillbaka istället för att, som kanske var
tänkt, hjälpa dem framåt.
Ett ypperligt exempel på detta
är de årligen avgivna nyårslöftena. De
sträcker sig från klassiker som viktminskning, sluta röka och husrenovering till mer aktuella så som sluta spela
nätpoker, bara ta EN drink till... samt
bara två internetdejter i månaden.
Löften lika de ovan kan dock
öka pressen på den enskillda individen
så pass mycket att de kan få omvänd
effekt. En person kan ta sig en cigg
bara för att dämpa stressen som löftet
att sluta röka för med sig. Likväl kan
en person fast i spel och dobbel spela
bort pengar när han försöker tjäna ihop
till den årliga golfavgiften som skall
ersätta hans gamblande.
Alltså, skippa helt enkelt alla löften
om bättring, ta dig i kragen och gör
något åt det istället. Om du ändå promt
skall avge nyårslöften; håll dem för dig
själv!
/Farbror Modulen

STUDIEPORTALEN
Vi är många som förfasats över Studieportalens bristande funktion och
driftsäkerhet. Det är en fråga som
ältats om och om igen genom åren
och ingenting tycks hända. De små
förbättringar som gjorts har inte resulterat i någon nämnvärd förbättring
eftersom portalen i samma takt byggs
ut med nya funktioner, vilket genererat fler användare och ökad belastning.
Kårledningen har under hösten
legat på Chalmers administration och
ledning om att en förbättring måste till
stånd om man ska ha ett system som
alla studenter och administrativ personal tvingas använda. Påtryckningarna
har resulterat i att det nu långsamt
börjar röra lite på sig. Grundutbildningens ledningsgrupp är uppmärksammade på problematiken och är
nästintill lika upprörda som vi studenter.
Detta är vad som är på gång: På
IT-avdelningen har man lyckats konstatera att det finns brister i Studieportalens uppbyggnad som orsakar
de upprepade driftstörningarna. En
förstudie för att utreda den exakta
orsaken till detta har påbörjats nu i
januari och beräknas vara klar fram

mot slutet av februari. Med denna
utredning som grund kommer man
sedan att fatta beslut om vilka insatser som krävs för att garantera driften
av systemet. Slutligen ska ett investeringsbeslut fattas.
Under tiden fram till denna utredning är avklarad har man jourbemanning på IT-avdelningen fram till 22
mån-torsd, till 20 på fred samt mellan
10 och 18 på helgerna för att inom
en timma kunna reparera störningar.
Inför och under tentaperioder utökas
jourverksamheten på helgerna.
Kårledningen försöker snabba på
processen så mycket vi kan men i
nuläget verkar det som att vi tvingas
vänta till början av mars innan nya
långsiktiga åtgärder kan beslutas om.
Om ni upptäcker störningar i Studieportalen kan ni meddela detta till
support@chalmers.se
Hanna Kensfors
Vice ordförande
Utbildningsenheten
05/06

Golf är skoj!

ChalmersTeknologkonsulter

Chalmers Sångkör

Snön ligger djup och vinden viner
runt öronen men snart är våren här
och med den golfsäsongen. Chalmers
GK i Härryda strax utanför Göteborg
erbjuder 150 av sina medlemsplatser
till teknologer på Chalmers. Årsavgiften ligger i år på 2506 kr vilket
är svårslaget i Göteborgsområdet. För
mer information och intresseanmälan
titta in på www.chgk.se och klicka dig
vidare till teknologkommitténs sida.

Vill du få ut mer av din Chalmerstid? Vill du komma i kontakt med
företag och få erfarenheter som inte
fås på schemalagd tid? Då är ChalmersTeknologkonsulter något för dig.
Vi rekryterar nu inför våren. Informationsmöte äger rum onsdag den 25/1
kl 12.00 i Scaniasalen (vi bjuder på
baguette).

Chalmers Sångkör, den äldsta och
största föreningen på Chalmers, söker
sjungande folk!Som medlem i kören
ingår man i en delkör (kammarkören,
manskören ellerdamkören) som övar
en gång i veckan. Man sjunger glatt,
har fina konserter på stans finaste
scener, umgås med väldigt trevligt
sällskap, har stora och mindre fester,
åker på turné utomlands... och har allmänt roligt!
Snart är det dags att provsjunga!
Det är inget att vara rädd för, det är
mycket avslappnat. Ingen av de som
INTE har testat har kommit med, så
ta din chans!

/Teknologkommittén Chalmers GK

Ny kårledning!
Snart är det dags att tillsätta en ny
kårledning - vi i valberedningen uppmanar Dig att söka! Under ett år i
kårledningen får du ovärderliga erfarenheter och kontakter. Det borde inte
vara främmande för någon, att man
genom att under ett år sköta Chalmers
studentkår på ett bra sätt, får oehörda
färdigheter i allt det man så väl behöver för ett framgångsrikt verkande
inom näringslivet, men som tyvärr
inte ryms inom ramen för någon av
utbildningarna på Chalmers.
Sök kårledningen! Skicka in ditt CV,
personligtbrev (om en A4) och en bild
till valberedningen@chs.chalmers.se
/Valberedningen 05/06

CAC aktiviteter i januari
Den 25 januari drar CAC igång
vårens arr. med kursinfo och föredrag
av Magnus Thomasson. Han håller
föredrag om sin galaxforskning vid
avd. för astronomi och astrofysik på
Chalmers/GU. Vi visar även dokumentären Stephen Hawkings universum del 3 ”Cosmic Alchemy” och
Peter Jacksons debutfilm .Bad Taste..
Rymdmackor, läsk och choklad finns
att få för en billig penning, popcorn
bjuder vi på. Allt sker som vanligt kl.
17:15 i sal Vasa C. För mer info besök
vår hemsida på www.rymden.net
/Styrelsen CAC

Vi ser gärna att du tagit minst 60
poäng vid ansökan. Skicka CV och
personligt brev varför Du vill bli en
av oss på CTK. Ansökan skall vara
oss tillhanda senast lördagen den 28
januari och skickas till work@ctk.se.
Gå gärna in på: www.ctk.se
/ChalmersTeknologkonsulter

CBJO Goes High...
Iklädd full mundering och med stora
skyfflar skottar vi upp en jättehög
med snö. Chalmers Big Jump Open,
mer känt som CBJO, står på tröskeln. Vi tänkte skotta jättemycket i år
och göra hoppet jättestort. Så lämna
böckerna för en stund och kom och
skotta du med så kanske vi kan göra
hoppet dubbelt så högt som ifjol. E
du inte i skottarskick, komma och se
åkarna sätta coola trix eller kolla hur
treanti skötter sin reagge mic... Tävlingen börjar kl 11.30 lördagen den
21/1. Biljetter till efterfesten säljs
lunchtid i kårhuset veckan innan.
Vänliga hälsningar
/CAS

Tjo och tjim på er alla glada
Chalmerister!
Nu har Chalmersspexet Bob 2006
kommit igång för fullt med att förbereda inför premieren den 7 april.
Ännu finns det fortfarande möjlighet
att söka sig till orkestern för ett oförglömligt år. Spelar du trummor och är
intresserad av spexet ska du definitvt
skicka mail till vår producent Karin:
bt02nika@chestud.chalmers.se
Vi ses!
/Chalmersspexet Bob

Hur gör man? Från och med LV1
(måndag den 16:de januari) kommer
det att sitta en anmälningslista på
anslagstavlan nära Cremona i kårhuset. Anmäl dig där under en tid
som passar, provsjungningen blir på
fredag den 20:de om alla får plats.
Kom då till körlokalen (Chalmers
kårhus, 1:a våningen i kyrkan, vid
biljardborden). Du behöver inte ha
förberett något särskilt. Ta med dig
ett gott humör, och var inte rädd för
oss, vi är mycket snälla! Välkomna!
/Chalmers Sångkör

Jävlaranamma!
Jävlaranamma firar 20 år som artister med en spelning på Chalmers den
11/3, lördag lv8. Biljetter till denna
kan redan köpas på stan men ett antal
är reserverade för chalmerister. De
kommer att kosta 120:- och släpps
på Cremona och DC måndag 27/2,
och om dessa inte hinner ta slut
säljs de även direkt av PU lunchtid i
Chalmers Kårhus fr.o.m. måndag 6/3.
För dessa biljetter skall giltigt kårleg
kunna visas upp i dörren, tillsammans
med fotolegitimation. 18 års åldersgräns. För mer information, se PUs
hemsida: www.chs.chalmers.se/~pu.
PUss!
/PU

Snart är det dags för årets
arbetsmarknadsmässa...
Missa inte årets CHARM som går av
stapeln den 14 - 15 februari. Då har
du chansen att prata med ditt favoritföretag eller kanske hitta ett nytt
drömjobb. Missa inte heller de föredrag som äger rum samtidigt som
mässan, håll utkik efter anslag. I år
kommer drygt 130 företag till Chalmers för att visa upp sig och berätta för
oss studenter varför de är intressanta
framtida arbetsgivare. Vill du redan
innan mässan få en tjuvkik på vilka
företag som kommer ska du titta in på
vår hemsida www.charm.chalmers.se
eller komma på katalogsläpp den 2
februari, håll utkik efter mer information. Väl mött!
/CHARMkommittén

Capoeira!
Chalmers Capoeira Angola har terminsstart i och med lördagsträningen
den 14 januari. Därefter fortsätter träningarna som vanligt, lördagar 15-17
och tisdagar 17:15-19:15 i kårhusets
idrottslokal. Välkommna!
/Andreas Myrin, ordf.

Nya tag efter ett långt jullov

Aspning!

Efter att ha vilat under julen är det
åter dags att börja koncentrera sig på
vad som är viktigt. Kalas alltså! Snart
är det dags för årets stilfullaste och
charmigaste kalas, CHARMkalaset.
Den 14:e februari är dagen då detta
går av stapeln. Ingen mer ångest över
hur ni ska spendera alla hjärtans dag
alltså =) Till kalaset kommer vi som
vanligt behöva folk som hjälper till,
puffar. Det som skiljer från årets
övriga kalas är att vi behöver rivare
som kan börja direkt när kalaset är
slut. Dessa kommer bjudas på ett eget
kalas senare. Låter det intressant? Mer
information hittar du på vår hemsida.
Hör gärna av er till oss med frågor.
www.festu.se & festu@festu.se

PUs aspning drar igång mot slutet av
läsperioden. Under ett år i PU får du
inte bara arrangera tuffa konserter, gå
på kalas, se gratis bio och fixa kulturella arrangemang för dina medteknologer, du får dessutom lära känna
människor du kanske aldrig skulle
pratat med annars, och en vansinnig
massa skoj på köpet. Om du är
intresserad, skicka ett mail till PU:
pu@chs.chalmers.se, eller prata med
någon av oss nästa gång du råkar
träffa på någon av oss. PUss!
/PU

/ FestU

Kustskepparkurs!
Nu är det dags att anmäla sig till
vårens kustskepparkurs, kursen startar 2:e februari och kostar 650:- för
chalmerister (800:- för övriga). Mer
information om anmälan finns på vår
hemsida. www.chs.chalmers.se/~pu.
PUss!
/PU

TOPP 5

SÄMSTA NYÅRSLÖFTENA

1. Stay Bamboocha!

2. Räkna till 15 efter varje steg man tagit innan
man får ta nästa.
3. Frosta av mikron minst en gång i veckan.
4. Polera bilen med sandpapper varje morgon.
5. Sluta komma med tomma löften hela tiden.

Jubileumsbok !
Chalmers studentkårs jubileumsbok
är nu äntligen färdig och finns att
köpa på Cremona för en liten slant.
Perfekt present till mor och far eller
till dig som vill läsa om kårens bästa
dar, nutiden alltså!
/Jubileumskommitten genom Hanna

Chalmeristiskt skämtlynne:
förr, nu, framöver.
För ett halvt sekel sedan stod Richard
Wilson framför en spänd församling
och försvarade sin doktorsavhandling gällande fatilarkalkylen. Vad den
samlade skaran människor inte visste
var att hela avhandlingen var Chalmershistoriens största practical joke.
Något sådant som fatilarkalkyl existerar nämligen inte. För sitt skämtlynne och för att ha visat prov på
god chalmersanda fick herr Wilson
ge namn åt en förening med avsikt
att främja just dessa egenskaper. I vår
kommer Richard Wilson Sällskapet
för andra året i rad dela ut ett stipendium till någon som visat prov
på just gott skämtlynne och god
chalmersanda. För att kunna göra
detta behövs kandidater, vet du någon
som gjort sig förtjänt av denna
ära skicka gärna ett mail till
mart.magi@telia.com.
/Med vänliga häsningar R.W.S.

